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Informace
Jako rodiče hospitalizovaného dítěte máte
právo na kontakt s ním v co největším
možném rozsahu. Využijte nabídky naší
nemocnice a doprovázejte své nemocné dítě.

pro rodice

JEDEN Z RODIČŮ MŮŽE BÝT
HOSPITALIZOVÁN SPOLU S DÍTĚTEM.
Existují 2 možnosti:
1. Indikovaný pobyt znamená, že veškeré náklady na váš
pobyt a stravu hradí nemocnice s přispěním zdravotní
pojišťovny. Zda je ve vašem případě možný, o tom rozhoduje přijímající lékař v závislosti na aktuálním zdravotním
stavu dítěte a provozních podmínkách. Do této skupiny
vždy patří rodiče dětí do 1 roku věku bez ohledu na důvody hospitalizace. A dále průvodci jakkoli starých dětí se
ZTP či ZTP/P, mentálně retardovaných, dětí s mnohočetným
poraněním, onkologicky nemocných dětí v akutní fázi léčby
a dětí ohrožených na životě.
2. Pobyt rodiče-samoplátce: pokud přijímající lékař rozhodne, že váš pobyt není indikovaný, pojišťovna náklady
neuhradí. Pobyt si hradí rodiče sami.
lůžko na pokoji s dítětem ..................................... 300 Kč/noc
lůžko na oddělení mimo pokoj dítěte ................... 200 Kč/noc
mobilní lůžko u dítěte ..........................................200 Kč/noc
lůžko mimo oddělení (ubytovna) ......................... 200 Kč/noc
Můžete si také zaplatit stravu v ceně 100,50 Kč/den, dietu diabetickou nebo bezlepkovou v ceně 116 Kč/den.
Hospitalizovanému rodiči může jeho obvodní lékař vystavit
potvrzení o pracovní neschopnosti jako průvodci přijatému
s nezletilým dítětem do ústavní péče.

VAŠE POSTŘEHY A PODNĚTY
pomohou zlepšit péči o naše dětské pacienty.
Další informace najdete a o své zkušenosti se
můžete podělit na:
www.fnbrno.cz
zde naleznete „DOTAZNÍK spokojenosti“
www.ditevnemocnici.cz
rubrika „VAŠE ZKUŠENOST“

Tento leták vznikl ve spolupráci FN Brno a rodičů z mateřských center Jihomoravského kraje.
Výše uvedené informace odrážejí reálné možnosti ve FN Brno k 1. 6. 2007.

POKUD NEJSTE HOSPITALIZOVÁNI,
MŮŽETE ZŮSTÁVAT S DÍTĚTEM.
V tomto případě nemáte nárok na lůžko, ani na vystavení
potvrzení o pracovní neschopnosti.
Přicházejte a zůstaňte se svým dítětem během dne kdykoliv od 7 do 20 hodin. Mimo tuto dobu při dodržení pravidel
Domácího řádu můžete zůstat u lůžka dítěte na židli. Lékař
tuto skutečnost uvede do zdravotní dokumentace.
Od svého dítěte odcházejte v době, kdy to vyhovuje
vám a vašemu dítěti. Příchody a odchody nahlaste, prosím,
sestře.
Podrobně se seznamte s Domácím řádem a zvyklostmi na
oddělení, sestry vám rády pomohou.
Dodržujte ticho v době poledního klidu od 13 do 15
hodin a v době nočního klidu od 20 do 6.30 hodin.
NÁVŠTĚVNÍ HODINY platí pro ostatní členy rodiny, příbuzné
a známé.
Pondělí–pátek ......................................................15.30–17.30
Soboty, neděle, svátky ...................... 9.30–11.30 / 15.30–18.30
Návštěvy sourozenců jsou možné bez věkového omezení.
Rozhodující pro možnost návštěvy je zdravotní stav dětského
pacienta, provozní podmínky, aktuální epidemiologická situace a charakter poskytované péče (např. JIP, ARO). Odpovědnost
za přítomnost dětí, které přicházejí na návštěvu za nemocným
dítětem má zákonný zástupce.
Žádáme, aby veškeré návštěvy byly zdravé a dbaly pokynů
ošetřujícího personálu. Vzhledem k prostorovým možnostem a s ohledem na ostatní nemocné děti vás žádáme, aby
k nemocnému dítěti přicházely vždy maximálně 2 osoby.

